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Ensinar "disposi~oes": 0 caminho do meio
na Educa~ao Musical pre-escolar
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Diana Santiago e lima Nascimento'

A Dra. Lilian Katz, professora de educac;:ao para a primeira infancia da University
of Illinois at Urbana-Champaign, EUA, numa palestra proferida a 07 de outubro de 1987
na jefferson Road Elementary School em Pittsford, no estado de New York, investiu
tempo significativo para frisar a importancia do ensino das disposi~iies as crianc;:as em
idade pre-escolar. Dividindo as categorias da aprendizagem a ser dispensada a estes
jovens alunos em quatra (conhecimento, habilidades, disposic;:6es e sentimentos'l, ela
destacou 0 fato de que disposic;:6es, definidas na ocasiao por ela como "tendencias para
reagir de certo modo como, por exemplo, curiosidade", sao aprendidas pelo exemplo,
dai a necessidade das pessoas a volta das crianc;:as possui-Ias e assim fornecerem modelos apropriados ao seu desenvolviment0 3
Outros aspectos importantes de sua fala, conforme as anotac;:6es que entao fizemos, foram a enfase ao fato de que devemos engajar as crianc;:as no que fazem; ao fato
de que quanta mais jovem a crianc;:a, maior a variedade de metodos que devem ser
utilizados no ensino; de que "0 conhecimento na primeira infancia e uma colec;:ao d
scripts" e, portanto, 0 curriculo para esta faixa etaria deve "prover oportunidades para

I

e Mestre ern Literatura e Execw;ao Pianfstica; Mestre em Educac;ao Musical (Eastman
School of Music, New York, USA) e Professora Assistente da Escola de Musica da UFBa .. lima Nascimento egraduada em Farmacia e atualmente (ursa 0 ultimo ana de Licenciatura em Muska na UFBa., tendo

Diana Santiago

contribufdo com parte significativa do texto da sec;ao "0 currfculo passlvel" e das sugest5es em Illndic,j

<;6es no caminho" deste artigo. Ela esta trabalhando como bolsista de Inicio<;ao Cienlifica do Progrilll1"
PIBIC UFBa.-CNPq, 1985-1986, sob a orienta<;ao de Diana, ao lado da recem-graduada Lara Morelli, 110
projeto de pesquisa Atividades ritmicas e me/Odicas apropriadas a primeira infancia.
2 Em ingles, knowledge, skills, disposition, feelings.
) as sentimentos tambem sao aprendidos pelo exemplo. Adra. Katz escreveu urn breve artigo sobre ('""I'
categorias de aprendizagem para a revista Parents Magazine (Katz: 1987).
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as crian<;:as representarem scripts familia res em grupo, de modo que possam aprender
umas das outras, e nao serem limitadas pelo que acontece em suas vidas"; e ao fato de
que atividades ricas de engajamento intelectual desde 0 inicio da vida promovem excelentes resultados de longo alcance, sendo que 0 oposto ocorre quando se inicia 0 trabaIho academico formal muito cedo na vida da crian<;:a.
o que se observa ao examinarmos 0 ensino musical na pre-escola no Brasil e um
evidente descaso pelas quest6es bio-psicol6gicas especfficas a idade, gerando uma
mistura de improvisa<;:ao, de "adestramento" e de laissez-faire. Improvisa<;:ao, pois que
muito e feito de ultima hora, de qualquer jeito, sem levar-se em conta a necessidade do
planejamento das atividades artisticas; "adestramento", pois muitas das atividades musicais tratam as crian<;:as como bichinhos a serem condicionados a responderem a estimulos desordenados, num descaso assumido para com os princfpios da didatica; laissezfaire, ja que a situa<;:ao se perpetua como esta, ninguem advoga ou manifesta qualquer
mudan<;:a. 0 prop6sito deste artigo e 0 de refletir sobre alguns pontos essenciais a esta
area de ensino.

1 - 0 CURRICULO POSSIVEL

1.1 - Comportamentos musicais na primeira infancia

Embora existam poucos estudos dedicados apesquisa do desenvolvimento musical na primeira infancia, quando comparados numericamente com os realizados em
outras areas de desenvolvimento, eles sao suficientes para demonstrar que 0 ser humano apresenta comportamentos musicais desde 0 nascimento.
Os estudos realizados em Iowa na decada de 30 foram tentativas pioneiras e
importantes para a mensura<;:ao de discrimina<;:6es musicais e respostas fisicas a musica
em crian<;:as abaixo dos cinco anos de idade. Os "Pillsbury Studies", realizados entre
1937 e 1948, representam 0 primeiro estudo de longo termo realizado com crian<;:as
pre-escolares buscando observar suas atividades criativas (Scott-Kassner, 1992: 634).
Crian<;:as de dois a seis anos de idade participaram do programa, recebendo oportunidade continuada para fazer musica de forma espontanea e sendo guiadas e assistidas no
processo. Registraram-se estas atividades, consignando-se dados significativos para
estudos posteriores (McDonald e Simons, 1989:13-1 S). Pesquisas sobre musica e primeira infancia floresceram notadamente na decada de 80.
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Varios pesquisadores registraram a atenyao das crianyas a musica em seus primeiros meses de vida. P. Michel, por exemplo, observou que, aos dois meses, elas
focalizam a atenyao em sons musicais provenientes de uma canyao ou de instrumento
musical, e que aos cinco meses sua atenyao a musica pode durar meia hora. Moog e
Leach afirmam que movimentos ritmicos em resposta a musica se iniciam entre cinco e
oito meses, e que algumas das crianyas tentam juntar-se aos jogos cantados (d. McDonald
e Simons, 1989:41-43). Merry & Merry sugerem que "a crianya pode cantar antes de
falar, e algumas tentativas de expressao atraves da musica podem ser observadas em
praticamente todas as crianyas" (in McDonald, 1979:4).
Na Argentina, Ruth Fridman realizou trabalho de pesquisa na area da educayao
musical desde 0 nascimento, fornecendo subsidios teoricos a partir da analise do primeiro choro do bebe'. Donna Brink-Fox, nos Estados Unidos, realizou seu trabalho de
doutoramento sobre a extensao e 0 contorno das vocalizayoes de bebes com menos de
um ano, chegando a conclusoes interessantes sobre a correlayao entre esses contornos
eo da fala dos pais das crianya S
Em trabalho de pesquisa por nos realizado na cidade de Salvador no periodo de
agosto de 1994 a julho de 1995', pudemos observar as respostas musicais presentes em
crianyas de 0 a 36 meses de idade. Pelas limitayoes que este artigo nos impoe, indicaremos apenas alguns resultados desta pesquisa, que foi desenvolvida simultaneamente
no beryario da Organiza"ao de Auxflio Fraterno (OAF), no bairro da Lapinha, e na creche da Universidade Federal da Bahia, tendo buscado detectar quais comportamentos
musicais de resposta eram encontrados com mais frequencia. Nosso primeiro cuidado
foi 0 de estabelecer os comportamentos musicais de resposta presentes nas crianyas

4Ernbora nao conhe~amos sua obra ern detalhes, tivemos a oportunidade de assistir a uma palestra proferida por ela na Escola de Musica da UFBa. no ana de 1992 e mantivemos uma tonga conversa~ao por tres

horas, quando recolhemos mais dados sobre seu lascinante trabalho. Ela tern publicadas varias obras,
dentre as quais os livros Los comienzos de la conducta musicaflEd. Paid6s) eEl nascimiento de fa inteligencia
musical IGuadalupe), alem do artigo "The first cry of the newborn: basis for the child's future musical
development", no Journal of Research in Music Education, 15(3), 201-209.
'Fox, D. B. (1982) - "The pitch range and contour of infant vocalizations."
Ohio State University).

IDisserta~ao

de doutorado, The

'Alem das autoras deste artigo, tambem participaram desta pesquisa, intitulada Padroes de desenvofvimento psicomotor e comportamento5 musicais de resposta em criam;as de class€ social menos favorecida, as
seguintes alunos bolsistas de Inicia~ao Cientifica do Programa PIBIC UFBa.-Cnpq 1984-1985: Aleksei
Santana Turenko e )uvino Alves dos Santos Filho. Alem deles, como voluntaria, a Prof'. Vilma Castro.
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daquela faixa eta ria. Tomando por base os construtos de resposta de Johnson e Hess,
citados por David Boyle e Rudolf Radocy as paginas 88-89 do livro Measurement and
evaluation ofmusical experiences', excluimos aqueles nao pertinentes a faixa etaria sob
analise, tais como identifica~ao auditiva com leitura de notas, e incluimos movimento a
musica. as comportamentos musicais de resposta para serem observados, e que se
provaram abrangentes para 0 trabalho, foram: 7)Comportamentos auditivos: aten~ao a
fonte sonora; acompanhamento auditivo; identifica~ao; discrimina~ao; mem6ria auditiva; 2)Comportamentos de execw;:ao: reprodu~ao; improvisa~ao; 3)Respostas niio musicais: movimento a musica; resposta emocional.
No decorrer desta pesquisa, pudemos constatar os seguintes indices de frequencia
de respostas as atividades propostas:

Comportamentos
Aten~ao

a Fonte onora

Improvisa~ao

Acomp. Auditivo
Movimento a Musica
Reprodu~ao
Identifica~ao

Mem6ria Auditiva
Discrimina~ao

Turmas da OAF'

Turmas da UFBa.

90,9%
90,4%
75,0%
62,1%
58,2%
47,9%
45,7%
40,0%

100%
92,7%
99,1%
49,5%
53,4%
37,1%
71,4%
11,8%.

Estes indices comprovam a ocorrencia dos comportamentos na faixa etaria.
Durante os anos pre-escolares, as crian~as apresentam um gradual e progressivo
desenvolvimento motor. Parece 6bvio que as respostas rftmicas a musica atraves do
movimento se relacionam com este desenvolvimento, e embora os educadores musicais aceitem que a aprendizagem motora e um meio para 0 desempenho ritmico, ha
poucos trabalhos na area (Scott-Kassner, 1992: 639).

'Referencia completa na bibliografia deste artigo. Detalhes sobre os construtos em Santiago, 1994: 146149.
HAs turmas da OAF inclufam crianc;as entre 0 a 9 meses, 0 que nao ocorreu na UFBa., por haverem somente
duas crjan\=as nesta faixa de idade, com frequencia irregular, obrigando-nos assim a exclul-Ias das observaC;6es e limitar 0 estudo a turmas de 9 a 36 meses. -
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Moog estabeleceu a seguinte sequencia de respostas rftmicas amusica relacion,l
das com a idade:

"- seis meses: movimentos do corpo inteiro'nao sincronizados
com a musica mas, certamente, uma resposta genera/izada;
- dois anos: uso de movimento de bral;os e pernas; sincronizaI;ao temporaria com a pu/sal;ao em aproximadamente 10% deste grupo: ocorrencia (ortuita (chance occurrence);
- tres a cinco anos: dec/inio da variedade de movimentos; urn
periodo de pratica e exp/oral;ao de movimentos conhecidos;
- quatro a seis anos: com a me/horia da coordenal;ao (isica, aumenta a habi/idade para manter 0 tempo;
- seis anos: pa/mas, raramente vistas antes do sexto ano, (oram a'
resposta ritmica mais comum" (McDona/d e Simons, 1989:48).

o movimento sincronizado com a pulsao;:ao requer uma resposta muscular alt,1
mente controlada. Para 0 desenvolvimento desta habilidade e importante consid r~1
que tipos de movimentos sao mais faceis para a criano;:a realizar de forma sincronizad.1
com a batida da musica. Rainbow e Frega nos fornecem esta informao;:ao: para crian .11
de tres a quatro anos, a marcha simples ou a marcha associada a palmas e uma resposl,1
extremamente dificil. E-Ihes mais facil acima de tudo entoar sflabas rftmicas e, apos
isso, em ordem de dificuldade, simplesmente bater palrnas ou manter a pulsao;:ao 0111
bastoes rftmicos. (d. McDonald e Simons, 1989:101).
Os estudos de Ramsey e de Davidson revel am que a habilidade de cantar afin.1
do e dependente da maturao;:ao vocal. "... criano;:as de dois anos podem produzir' ,111
o;:oes-frases', que consistem somente da repetio;:ao rftmica de uma palavra ou frase, On\
inflexao de altura ondulando proximo aaltura da fala. Quando 0 controle vocal eObll
do, as criano;:as expandem sua extensao de alturas disponfveis e sao capazes de proehl
zir mais acuradarnente 0 desenho ou contorno de uma linha melodica. Exatidao til'
intervalo e senso de tonalidade, contudo, podem permanecer imprecisos." Estas P('s
quisas sugerem inicialmente a utilizao;:ao de palavras rftmicas (textos rftmicos e par/end.ll)
e gradualmente a utilizao;:ao de cano;:oes utilizando poucas notas (McDonald e SimOI1\,
1989:89).

Estudos diversos sobre 0 comportamento auditivo em criano;:as revelam qu «'I
tos elementos da musica podem ser percebidos e entendidos primeiro do que oulr s. A
percepo;:ao e a compreensao destes elementos parecem obedecer esta ordem: dinarni! d
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IIITlbre, seguidos de melodia (altura) e ritmo, por ultimo harmonia. Crianc;:as de quatro
,I (in 0 anos podem aprender a identificar instrumentos de orquestra e categorias de
1I1~lrumento (sopro, eletr6nico, cordas ou percussao) pelo som. Conceitos de contorno
1l1l'16dico, ritmo e alguns aspectos de intervalo ("passos" e "saltos" na melodia, ou seja,
illl 'Ivalos conjuntos e disjuntos) podem ser adquiridos por crianc;:as de tres a cinco
,1I10S. Crianc;:as do jardim de infancia e do primeiro ano, embora nao sejam capazes de
(orr lacionar a terminologia as suas percepc;:6es, confundindo os termos "desceu", "forI!''', "agudo" e seus opostos, sao frequentemente capazes de mostrar entendimento do
(ontorno mel6dico, pela demonstrac;:ao em pequenos instrumentos de tecla ou sinos.
C'

1.2 - Experiencias musicais a serem trabalhadas
As pesquisas apontam para a necessidade de se oferecer as crianc;:as, desde cedo,
um ambiente que Ihes oportunize vivenciar experiencias musicais variadas, compatfveis com suas idades, propiciando 0 desenvolvimento de comportamentos musicais.
Neste contexto, 0 planejamento de experiencias apropriadas faz-se necessario e a meIhor epoca para introduzi-Ias e durante os anos da pre-escola, quando a crianc;:a atravessa transformac;:6es fisiol6gicas extraordinarias, numa velocidade fantastica. Edurante
sta epoca, e bom recordar tambem, que ocorre 0 aprendizado da linguagem e a assimilac;:ao da cultura do grupo social em que se insere.
Os objetivos a serem desenvolvidos a longo prazo devem incluir:

1. Aprender a cantar afinadamente.
2. Aprender a responder ritmicamente a musica atraves de movimento criativo e
expressao instrumental.
3. Aprender a tocar instrumentos simples que nao requerem coordenac;:ao muscu-·
lar fina.
4. Aprender a ouvir atentamente.
5. Desenvolver conceitos musicais apropriados a idade.
6. Criar musica que Ihes satisfac;:a.
7. Respeitar e valorizar musica como uma parte da vida cotidiana.

" Huizinga, 1996: 3.
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Aprendera can/ar
Na sele~ao da can~ao, os parametros a serem observados devem ser: extensao, caracteristicas estrutural e intervalar, e 0 seu conteudo subjetivo.
A extensao mais confortavel para a pratica do canto por pre-escolares foi
investigada por varios estudos. Nao obstante as diferen~as relativas a idade e as individualidades, particularmente nos extremos, foi encontrada uma extensao comum entre
crian~as de dois a seis anos, que vai do D6 central ou Re ate 0 Sol ou La uma 5' acima.
As can~6es iniciais deveriam possuir notas compreendidas neste intervalo. Com 0 dominio delas, outras abrangendo uma extensao maior poderiam ser utilizadas.
De acordocom Smith, estas can~6es "deveriam conter muita repeti~ao de padr6es mel6dicos e ritmicos", e, segundo Kirkpatrick, "can~6es com intervalos descendentes e poucos saltos na melodia sao mais facilmente cantadas". Deve-se cantar sobre
muitos, variados assuntos. As can~6es contribuem enormemente na aquisi~ao de vocabulario, que na faixa etaria de 2 a 5 anos se desenvolve com um ritmo de 500 a 600
palavras por ano (McDonald e Simons, 1989:91-93).
As crian~as na maioria utilizam, de maneira instintiva, 0 intervalo de 3' menor
descendente antes de qualquer outro. Ele esta presente quando criam can~6es, quando
cantarolam chateando os amigos ("fulano nao me pega ..."), quando chamam alguem,
tendo sido incluido, por sua universalidade, nos metodos de Orff e Kodally (Choksy et
alii, 1986: 83; Mark, 1986: 121, 125), devendo ser explorado no trabalho mel6dico.
A can~ao inclui simultaneamente os elementos rftmicos, mel6dicos, harmonicos
e expressivos, dai Edgar Willems have-Ia situada no centro do processo educativo musical.
Edwin Gordon apresenta interessante descri~ao do que ele denomina de estagio
de balbuciar musical e define-o como 0 estagio em que uma crian~a se encontra desde
que nasce ate 0 momenta em que desenvolve um sentido de tonalidade e um sentido de
metro. Segundo ele, este estagio "serve a mesma fun~ao, em musica, que 0 balbuciar
da fala serve a linguagem". No balbuciar musical tonal, a crian~a primeiramente tende
a favorecer uma altura no canto e na cantilena, embora realize desvios minusculos e
extremos desta altura. Esta sua altura favorita 0 e de dia para dia e nao representa uma
tonalidade: e um centro tonal. A propor~ao em que a crian~a se desenvolve neste
estagio, seu canto soa menos monotonico, e um sentido de tonalidade come~a a se
delinear, a principio na escala pentatonica (d6, re, mi, sol, la), ate que ela se expressa
tonal mente, no modo maior, no menor ou em ambos. 56 neste momento, ela atinge a
prontidao para a educa~ao tonal formal (1987:10).
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Aprendera responderritinicamente

a

Atredita-se que movimento r!tmico criativo em resposta musica talvez s6 seja
possivel quando crian<;:a for ensinado um numero de pad roes de movimento, de modo
que ela possa desenvolver um repert6rio de movimehtos criativos. A este respeito, afirma Moog: "Dado um nrvel particular de habilidade, uma crian<;:a necessita mais que
alguns estimulos ao acaso para ajuda-Ia a fazer outros tipos de movimento alem dos
meramente instintivos, de balanceio. Para aprender esses novos movimentos, uma crian<;:a tem que aprender jogos cantados e dan<;:as de roda" (in McDonald e Simons,
1989:100). A resposta a musica atraves do movimento deve ser pensada como uma
I repara<;:ao para 0 instrumento. Esta prepara<;:ao e importante.
ja abordamos acima 0 estagio do balbuciar tonal de Edwin Gordon. Deter-nosmos agora nopercurso do balbuciar rftmico ate 0 momento da prontidao ritmica. No
estagio de balbuciar rftmico, a crian<;:a primeiramente move-se com uma pulsa<;:ao regular, que e diferente de um tempo consistente por ser a repeti<;:ao de um mesmo padrao
urto, de geralmente duas ou tres notas, com um numero inconsistente de pulsos sileniosos em tempos iguais ou diferentes entre as repeti<;:6es do padrao, que em si nao
varia. Como ensina Gordon - "A propor<;:ao em que a crian<;:a progride atraves do estagio de balbuciar ritmico, ela come<;:a a utilizar padroes de pulsa<;:ao regular tanto
r petitivos quanto variados, com um numero inconsistente de pulsos silenciosos em
I mpos iguais ou diferentes entre as repeti<;:6es do padrao durante sua execu<;:ao espont~l1ea. Ela tambem come<;:a a utilizar diferentes grupos de alturas, como na cantilena,
rom diferentes pad roes de pulsa<;:ao regular. A propor<;:ao em que a crian<;:a deixa 0
('stagio de balbuciar ritmico, ha um decrescimo gradual na ocorrencia de padr6es de
pulsa<;:ao regular na sua execu<;:ao espontanea, e ela come<;:a a executar padr6es ritmico com aproximadamente 0 mesmo numero de pulsa<;:oes silenciosas, no mesmo temp ,entre os padroes. Ate este momento, uma crian<;:a deveria receber somente instru~
~.1 musical informal. Deveria ser encorajada a executar espontaneamente e a escutar
mu i a de um modo nao estruturado. Depois desta hora, independentemente de qual
'lla idade ... ela deveria receber instru<;:ao musical formal" (Gordon, 1987: 11).

a

Aprendera tocar
As observa<;:6es de Moorhead e Pond, encontcadas no relat6rio dos estudos da
Pillsbury Foundation, com rela<;:ao a utiliza<;:ao espontanea de instrumentos por prep, olares, conduzem a algumas implica<;:6es para 0 ensino:
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1. As crians;as estao, antes de tudo, interessadas em como os instrumentos produzem sons. 0 interesse em suas possibilidades ritmicas e mel6dicas aparece
posteriormente. Esta observas;ao sugere que as atividades de "banda ritmica" e
experiencias correlatas s6 devem ser introduzidas depois que as crians;as tenham tido muitas oportunidades para explorar livremente os instrumentos.
2. Embora as crians;as possam aprender muitas coisas com essa exploras;ao livre,
e necessario que 0 professor, aproveitando-se do interesse delas por um instrumento qualquer, fornes;a informas;6es a respeito das suas diferentes possibilidades em produzir som, sem preocupar-se inicialmente com intrus;6es tradicionais quanta a ritmo e melodia.
3. As crians;as devem expressar suas ideias musicais primeiramente com 0 corpo,
antes que os instrumentos sejam introduzidos.
4. "Experiencias com os instrumentos podem conduzir a crescimento no entendi
mento de timbre, altura, vibras;ao, ritmo, relas;6es tonais e melodia". Como
manejar os instrumentos, como produzir 0 som mais satisfat6rio, como produzir contraste de dinamica, como usar os instrumentos para comunicar senti·
mentos e ideias etc., sao informas;6es que devem ser incluidas no ensino.

Aprender a ouvir
Para cantar uma cans;ao, mover-se ritmicamente a musica ou tocar urn instru
mento, e necessario ouvir atentamente. Contudo, audi~ao atenta tambem significa au
vir musica feita por outros. Neste contexto,um repert6rio amplo, que inclua musi ,)
popular, folcl6rica, regional, incidental, erudita, etnica, enfim, todas as musicas, d VI'
ser selecionado. De acordo corn Moorhead e Pond, as musicas escolhidas devem 5('1
curtas, ritmicamente dinamicas, interessantes em timbre e tocadas por diferentes instru
'mentos solos OU em pequenas combina~6es.
Os estudos de Turnipseed, Thompson & Kennedy, Christiansen, sugerem a utili
za~ao de tecnicas associativas para encorajar a audi~ao de crian~as de quatro a cinco
anos. A introdu~ao da musica por uma est6ria, a realizas;ao de movimentos apropriad(),
para acompanhar a musica e a dramatizas;ao de ideias expressas na musica foram util,
zadas com bons resultados. Zimmerman recomenda a participas;ao ativa da crian~a t'lli
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loclas as experiencias musicais. Todas essas estrategias podem ajuda-Ia a se familiarizar
l' a responder a uma grande variedade de musicas, estendendo seus horizontes musicais
e ampliando suas preferencias (McDonald e Simons,1989:87-88).

Aprender conceitos musicais

a

Os conceitos musicais apropriados idade sao adquiridos atraves de experienci.\5 significativas e compreendem, na faixa etaria em estudo, 0 entendimento do'; elementos da musica. A aquisi<;:ao destes conceitos ajudara a crian<;:a a responder musica
tI uma maneira mais plena.
" Edos conceitos que as crian<;:as formam que vem seu entendimento sobre como
0' elementos da musica interagem para formar um todo expressivo. Como resultado
tbl S entendimentos, preferencias sao formadas, e comportamentos criativos emerg 'm" (McDonald e Simons, 1989:59).

a

Aprendera criar mtisica
A crian<;:a pode apresentar comportamentos criativos atraves do canto, moviritmico e execu<;:ao de instrumentos. Ela e criativa de varias maneiras: por exemplo, quando muda ou adiciona palavras novas a uma can<;:ao, quando rearranja ou
l!luda movimentos aprendidos para criar sua propria expressao ffsica ao som, ou, ainda,
ilu,mdo evolui da manifesta<;:ao desordenada no instrumento para uma expressao mais
1',lrulurada, envolvendo repeti<;:6es e sincroniza<;:ao com a pulsa<;:ao. A crian<;:a adquire
," f('rramentas para tais cria<;:6es a partir do material musical que Ihes oferecemos. Nes"IS ,llividades, as crian<;:as demonstram, de sua maneira, os conceitos assimilados, alem
tll'IN m ocasiao de reafirma-Ios, aprimora-Ios ou formal' outros. Destarte, 0 trabalho
1II,lIivo fortalece a compreensao cognitiva.
1))('1110

Aprl'flder a respeitar e valorizar a mtisica
Varios estudos demonstram que -crian<;:as de ber<;:o apresentam rea<;:6es emociomusica e mesmo preferencias. Ja 0 respeito e a valoriza<;:ao da musica sao uma
IIt't orrcncia clo convivio com os adultos: as crian<;:as sao influenciadas pelas intera<;:6es
I OIl1 loclas as pessoas que a cercam.
11,1",
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2 - HEREDITARIEDADE, AMBIENTE EFORMAC;:AO
A questao natureza versus educa<;:ao (ou hereditariedade versus ambiente) tem
sido a for<;:a motora do estudo do desenvolvimento humano. A posi<;:ao dos nativistas e
dos empiristas define 0 debate c1assico. De um lado, os nativistas, representados por
Rene Descartes (1596-1650) e Immanuel Kant (1724-1804), afirmam que os seres humanos sao dotados desde 0 nascimento com ideias ou "categorias de conhecimento";
de outro lado, os empiristas afirmam que nao existe conhecimento inato. Suas posi<;:6es
sao representadas por duas escolas de pensamento, uma derivada de John Locke (16321704), que considera a mente da crian<;:a uma tabula rasa, uma folha em branco a ser
preenchida, e a outra de William James (1842-191 0), a sustentar que a mente do bebe e
"uma confusao alvoro<;:ada, florescente" (Lamb & Bornstein, 1987: 5).
Nao apenas os fi losofos se. preocuparam com a questao: ela e uma das mais
antigas controversias dos cientistas sociais. Os trabalhos c1assicos na area foram realizados respectivamente nos anos de 1912 e.1913. No de 1912, Henry E. Goddard relata
um estudo que real izou sobre os descendentes de um soldado da Guerra Revolucionaria, a quem foi dado 0 pseudonimo de Martin Kallikak. Ele teve filhos com duas mulheres: sua esposa, "uma digna quaker", e uma gar<;:onete de bar retardada mentalmente.
Goddard, no trabalho, conclui que, como apenas dois dos cerca de quinhentos descendentes do casamento do soldado tinham inteligencia abaixo da media e como apenas
quarenta e seis dos mais que 480 descendentes do caso com a gar<;:onete tinham inteligencia normal, 0 fator genetico e determinante. Criticas atuais ao trabalho apontam
que ele apresenta um importante conceito, porem destacam a ingenuidade do pesquisador ao desconsiderar a possibilidade de outros fatores - como a propria cria<;:ao dos
descendentes em ambientes tao diversos - serem responsaveis pelos dados encontrados.
No trabalho de 1913, John B. Watson descreve a aplica<;:ao das teorias de estimulo-resposta de Pavlov ao comportamento infantil. Seu experimento de condicionamento de um bebe de nove meses a ter horror a qualquer objeto que lembrasse pelo, levouo a afirmar em 1927: "De-me um bebe... As possibilidades de molda-Io em qualquer
dire<;:ao sao quase infindaveis... Homens sao construidos, nao nascem".
Entretanto, "ap6s muito calor e luz na questao da natureza versus a educa<;:ao,
agora parece evidente que nenhuma resposta clara e possivel. A maneira como os
homens agem nao pode ser atribuida a causas unicas, mesmo aquelas significantes tais
como natureza e hereditariedade. A natureza interage com 0 meio-ambiente; ambos
estao presentes e ambos sao importantes" (Abeles, Hoffer & Klotman, 1984: 99-101). 0
mesmo foi afirmado por Edwin Gordon. Segundo ele, uma crian<;:a nascida com alto
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grau de aptidao musical, que nao receba influencias ambientais apropriadas, ira perder
o seu potencial, ja que somente ate os nove anos de idade, aproximadamente, sua
aptidao musical encontra-se no estagio de desenvolvimento (1984:25; 1987: 7-9). Tambem de acordo com Zimmerman, neste perfodo, reconhecido como critico para muitos
aspectos do crescimento musical, 0 nao oferecimento de experiencias musicais adequadas trarao como consequencia 0 nao desenvolvimento de certas habilidades musicais (d. McDonald, 1979:4l.
Kirkpatrick, Moore e Hill demonstraram, atraves de suas pesquisas, a influencia
do ambiente no desenvolvimento musical das crian~as. Segundo eles, crian~as musicais se originam de familias que se interessam por musica, ouvem musica e participam
de atividades musicais. Aquelas que nao sao estimuladas musicalmente em seus lares,
segundo Young, podem desenvolver habilidades musicais basicas atraves de uma educa~ao planejada (d. McDonald e Simons, 1989: 40), dai a importancia do educador
musical.

2.1 - 0 mundo musical da pre-escola na Bahia, hoje e no futuro
Generaliza~6es

sao perigosas. 0 quadro encontrado na pre-escola musical da
cidade do Salvador, porem, entristece. Etriste ouvir musicas "enlatadas" serem cantadas aos berros por crian~as e professoras de musica (nas escolas em que as hal que estao
mais preocupadas em satisfazer diretoras que objetivam agradar pais nas festividades
do ano escolar, do que em buscar repert6rio que favore~a 0 desabrochar das qualidades
musicais dos educandos. Os berros sao fortes, e iraQ certamente marcar toda a evolu~ao vocal daqueles pequenos seres, a menos que 0 destino os leve a encontrar uma que
outra professora mais sensivel. 0 que esta diffcil. Igualmente raro esta encontrarmos
salas de pre-escola com poucas crian~as; e praticamente impossivel encontrarmos silencio em Salvador. Por ser uma metr6pole, ha barulho por toda parte (pobres de n6s,
homo urbanus, homens ensurdecidos! Fala-se aos berros, radio e televisao sao ligados
em altura indesejavel, esquecemos de saber escutar.. .l
Nas salas da pre-escola, a falta de conhecimentos de psicologia da aprendizagem leva professoras de musica a pensarem ser impossivel ensinar musica no seu sentido profundo, esquecidas da capacidade enorme de assimila~ao da mente· da crian~a,
do potencial enorme do jogo no imaginario infantil, do prazer enorme das descobertas
em grupo das possibilidades sem fim das elabora~6es musicais.
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Everdade que as professoras de sala de aula usam a musica para muitas fun~o \
acalmar travessuras, para ensinar palavras novas... Contudo, nao sonham sequ 'I
'11",1 seja a diferen~a entre timbre e intensidade.
Pobres crian~as. Mundos de sons se fecham a' seus ouvidos. Ate as fabri ,I,
,Igora se vangloriam de nao produzirem aparelho de som, mas sim "um tapa na orelha"
hir)! Everdade, os publicitarios sao sabios: ja descobriram que a maioria se tornou
old pta da cultura do barulho.
Seguindo-se esta mare, 0 futuro vera nascer homens embrutecidos, que falarau
,lOS gritos para poderem se entender. S6 estes conseguirao suportar os decibeis elev,l
dos que, atualmente, ja se encontram por toda parte. Ate nas salas de musica das pr '
"~ olas de Salvador...
1',11,1

2.2 - Afamilia, a sociedade, 0 pre-escolar e a musica

Foge ao escopo deste trabalho uma analise detalhada dos fundamentos sociol )
gi os da educa~ao musical. Sendo a musica um comportamento humano, esta subml'
licla as influencias que afetam a qualquer atividade humana. Essas influencias sao 0,
fatores biol6gicos, sociais e culturais. Mencionaremos alguns pontos que se nos afigu
rilm importantes em rela~ao ao tema.
Socializa~ao e "0 processo pelo qual os jovens adquirem os padroes de compol
wmento necessarios para viverem em sociedacle" ( Abeles, Hoffer & Klotman, 198~:
101). Na idade pre-escolar esse processo se estabelece e se mantem em regim d,'
d clica~ao exclusiva, podemos assim dizer, ja que do amanhecer ao anoitecer a crian~d
'lprencle sobre tuclo que a cerca.
o aluno, que nasce com um grau de aptidao determinado por sua heran~a g n
lica (fatores bioI6gicos), esta inserto num grupo social que se situa em urn estrato d 11'1
minado da sociedade, que, no Brasil, e uma sociedade plural caracterizada por marcanl<',
diieren~as de norte a sui do pais, e esta influenciado pelos pad roes culturais que d 11'1
minam os gostos de seus pais e educadores (padroes sociais e culturais), ja qUI' d
ultura de um povo se reflete no comportamento de cada uma das pessoas que 0 COI1'
liluem. Cada familia apresenta uma dinamica interna pr6pria, dependente do numl'1O
rI seus membros, de suas idades e, no caso dos adultos, de todas as influencias ljlH'
,ofreram, tambem elas biol6gicas, sociais e culturais. Ha uma interrela~ao continu,l I'
e mplexa entre individuo, familia, na~ao.

o

REVISTA DA ABEM

1\ formac;ao do estado brasileiro legou-nos problemas s6cio-econ6micos graves.
lJIll de aso pela cultma, com a falta de investimentos na educac;ao; uma perda gradual
d,1 (ultura popular, gerada pelos exodos para os centros urbanos e 0 "atropelamento"
f;I'I,lclo pela industria cultural, fazem cle n6s um povo mal-eclucaclo musicalmente, ape"II' cia exuberancia do ta·lento.
Na socieclacle ociclental, a familia e a escola sao os principais agentes cle social i1,I(ao. Hi socieclacles em que a escola inexiste como instituic;ao, 0 que nao ocorre na
Ilossa. Cabe a pais e eclucaclores musicais conscientizarem-se cia importancia dos prir\lciros anos de vida para 0 inclivicluo e, atentos as influencias extern as as quais estao
I'll' mesmos submetidos, buscarem oferecer uma cliversidacle cle oportuniclacles musi( ,lis as crianc;as. Havenclo musica a sua volta, elas passarao a valoriza-Ia.

:1- 0

"CAMINHO DO MEIO"

o objetivo geral da educac;ao musical pre-escolar cleve ser 0

cle clesenvolver
habiliclades musicais basicas, conceitos musicais gerais e criatividacle, cle moclo a tornar
,IS crianc;as sensiveis as varias manifestac;6es da musica na atualiclacle.
Muitas sao as maneiras cle atingirmos um objetivo. Ao examinarmos aqui a edurac;ao musical pre-escolar, escolhemos a analogia com um caminho, 0 "caminho do
meio", para esclarecer nossa concepc;ao clo proceclimento icleal para realiza-Ia.
Por "caminho clo meio", entenclemos aquele que concluz ao equilibrio, per evitar
xageros cle excesso ou escassez. De que se constitui esse caminho? Como trilha-Io?

3.1 - A pavimenta.;:ao do caminho
A pavimentac;ao clo "caminho do meio" cia eclucac;ao musical pre-escolar cleve ter,
como funclamentac;ao, no extrato mais profunclo, 0 jogo; apoiaclas nele,.as categorias cle
aprenclizagem, closaclas cle moclo a construir uma "estracla" amp la, segura e bela.
jogo e " fato mais antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas clcIefini<;:oes
menos rigorosas, pressupoe sempre a socieclacle humana; mas, os animais nao esperaram que os homens os iniciassem na ativiclacle ludica'''. No periodo infantil, manifestase 0 jogo com toda exuberancia. Por meio dele, realizando experiencias e aprendendo
por tentativas e erros, as crianc;as constroem a imagem de si mesmas e do mundo em
que vivem. Todo educador deve ter clara em sua mente esta realidade e aproveita-Ia

o
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para conduzir seus educandos a descoberta do mundo, que a aprendizagem se fara
salida e segura. Aadolescencia e a idade adulta trarao, a seu tempo, outras oportunidades de crescimento. (Mesmo entao, 0 jogo deveria ser mais utilizado). Contudo, 0
ensino formal nao deve ser impingido a crian~as menores de sete anos, jii que nao
dispoem de estruturas 16gicas que 0 favore~am. Elas estao prontas a aprender, sim, de
urn modo que Ihes epeculiar, informalmente, no seu passo. Devem ser respeitadas.
Uma critica ao jogo como processo educativo nao e sustentavel. Ocorre que nao
se trata de oferecer diversao ou facilidades e descambar assim no superficial. Trata-se
de incentivar 0 sentido de curiosidade e entrega - sempre presentes no jogo! -,0 sentido
de maravilha e expecta~ao quefazem com que a semente do saber germine, seja na
ciencia ou nas artes. Nao e atoa que tocar, em diversas Iinguas, e expresso pelo mesmo
vocabulo que significa jogar'°...
Conforme afirmamos no inicio deste artigo, as categorias de aprendizagem para
as crian~as pre-escolares podem ser fixadas em quatro: conhecimento, habilidades,
disposi~oes e sentimentos. Cada uma dessas categorias traz em si inumeras possibilidades de aplica~oes, de atividades, e podem ser facilmente correlacionadas aos dominios
de aprendizagem de que trata Benjamin Bloom: 0 cognitivo (conhecimento), 0 afetivo
(disposi~oes e sentimentos), 0 psicomotor (habilidadesl. Elas constituem 0 estrato superior da pavimenta~ao do caminho. Saber dosa-Ias e que tornara a estrada segura.

3.2 - Indica~oes no caminho
As possibilidades de aplica~ao que decorrem das categorias de aprendizagem sao como que as setas do caminho, a indicar par onde ir para atingirmos nossa
meta.
Nao poderemos aqui listar atividades ou aplica~oes extensivamente. Apresentaremos sugestoes de conteudo e objetivos especificos a serem trabalhadas no dominio
cognitivo, ja que a tonica do artigo e a enfase no aspecto afetivo, representado pelas
disposi~oes e sentimentos. As sugestoes de conteudo incluem todos os elementos basicos da musica, apresentados de modo condizente a faixa etaria, conforme McDonald e
Simons:"

" Em ingles, play; em frances, jouer. em alemao, spie/en.
11

McDonald e Simons, 1989:80-81.
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CARAGERiSTICAS IMPORTANTES

CONCEITO

1. As qualidades singulares dos sons sao determinadas pelo tipo de instrumento ou voz que os produz.
2. Os instrumentos rnusicais ou as vozes podem ser reconhecidos e identificados pelos seus sons caracteristicos.
3. Quando os instrurnentos ou vozes sao tocados ou utilizados de rnaneiras
diferentes, a qualidade do sorn (cor) produzido por eles pode ser diferente.
Dinamica 1. Os sons rnusicais sao relativarnente fortes ou fracos, ou podem se tomar,
gradualrnente ou subitarnente, fortes ou fracos.
2. 0 carater de urna can~ao ou de uma composi~ao e de alguma forma dependente do nivel e das mudan~as de dinamica produzida pelo(s)
executante(s).
1. Na maioria das musicas existe um pulso basi co identificavel - uma
Ritmo
"pulsa~ao"que pode ser executada ou percebida.
2. As pulsa~6es que se repetem regularmente podem ser rapidas ou lentas, ou
podem apressar ou retardar amedida que a composi~ao progride.
3. As pulsa~oes rftmicas sao percebidas usualmente em grupos de duas ou
tres, definindo urna organiza~ao metrica.
4. Padr6es rftmicos resultarn de combina~6es de sons esilencios curtos e longos.
1. Os sons rnusicais podern ser agudos ou graves, ou relativamente agudos ou
Melodia
graves em altura.
2. As alturas musicais de uma melodia podem mover para cima ou para baixo
ou podern permanecer no rnesmo lugar por urna serie de pulsa~oes.
3. As alturas musicais nurna can~ao podem subir ou descer por "passos"ou

Timbre

lisa ltos" ,

Forma

4. Muitas melodias giram em torno de um "centro tonal", que pode ser identificado auditivamente, e nele acabam.
5. Padr6es mel6dicos podem ser repetidos numa can~ao ou composi<;:ao; tal
repeti~ao pode ser reconhecida e identificada.
1. Uma ideia ou pensamento musical reconhedvel nurna can~ao ou composi~ao instrumental e denominada de frase; frases podem ser combinadas e
formarem se~6es.
2. Frases musicals ou se~oes podern ser iguais, quase iguais, diferentes; a
estrutura~ao da maior parte das composi~oes musicais determinada pela
combina~ao de frases ou se<;:6es iguais ou diferentes.

e

Textura e
harmonia 1. Dois ou mais sons musicais produzidos simultaneamente produzem harmonia.
2. Harmonia pode ocorrer em acompanhamentos para melodias - seja como
acordes, astinati (pad roes ritmicos ou mel6dicos que se repetern) ou como
bord6es (urn sorn grave produzido pela execu~ao do primeiro e quinto graus
de uma escala), por exemplo.
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Sugerimos tambem, como exemplo, alguns objetivos especificos, a partir de nossa
experiencia em sala de aula, fundamentada em pesquisas:

Execufao:
Cantar trechos de can~oes e lou can~oes inteiras;
Reproduzir ritmicamente com movimentos corpora is ou instrumentos de percussao simples, trechos de can~oes e de textos r[tmicos;
Falar ritmicamente e expressivamente textos r[tmicos;
Executar a pulsa~ao, subdivisao da pulsa~ao e metrica, atraves de movimentos
corpora is e instrumentos;
Mover-se express ivamente musica;
Tocar livremente ou sob comando, instrumentos simples que nao requeiram

a

coordena~ao

muscular fina;
- Variar na dinamica da execu~ao mel6dica ou r[tmica quando solicitado (fortel
fraco; crescendo/diminuindo);
Reagir a varia~ao de andamento quando proposta (rapido/lento).

Audifao:
Ouvir atentamente um repert6rio selecionado de musica;
Identificar instrumentos regionais, populares e de orquestra pelo timbre;
Identificar varia~ao de andamento (rapido/lento; acelerando/retardando), intensidade (forte/fraco; cr.escendo/diminuindo) e altura (grave/agudo e subiu/desceu/ficou);
Identificar pulsa~ao e metrica;
Identificar sons longos, curtos e silencios;
Identificar centro tonal;'
- Identificar padroes mel6dicos e r[tmicos;
Identificar frases ou se~oes (igual/diferente);
Identificar tipos de acompanhamento (acorde!bordao/ostinato):
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Criarao:
-Improvisar livremente atraves da vOZ, de movimentos corporais ou de instrumentos;
- Improvisar de forma conduzida atraves de movimentos corporais;
- Improvisar de forma conduzida atraves da voz ou de instrumentos:
- Utilizando sons diferentes;
- Variando na dinamica (forte/fraco; crescendo/diminuindo).;
- Sobre uma pulsa<;:ao;'
- Variando 0 andamento (rapido/lento; acelerando/retardando);
- Utilizando sons longos, curtos e silencios;
- Utilizando sons agudos e graves;
- Utilizando sons que se movem para 0 agudo, para 0 grave ou permanecem na
mesma altura;
- Utilizando sons que se movem por "passos ou saltos";'
- Em torno de um centro tonal;'
- Com repeti<;:ao de padroes mel6dicos e/ou ritmicos.'
- Com numero determinado de frases iguais ou diferentes;'
- Sobre acordes, bordoes, ostinato.

3,3 - Disposi{ao para caminhar

o guia pode apontar 0

caminho, sugerir 0 percurso, facilitar a movimenta<;:ao,
porem s6 0 viajante pode real izar a viagem.
A bagagem deve ser levada, de preferencia a mais pratica possivel, mas 0 que
conta mesmo e 0 ser que caminha. Nilo importa a roupa que vista, 0 veiculo que
utilize. Ele e 0 fazedor, 0 detentor do poder de compreender, de modificar, de realizar
• ou de fechar-se para tudo e nem sequer perceber os fen6menos da paisagem que 0
erca.
Se numa viagem material e assim, da-se 0 mesmo nas viagens psiquicas da alma
humana: conhecimentos e habilidades sao como roupas e veiculos, que se modificam a
d pender das culturas, das modas, das epocas. Podem ser aprendidos hoje e tornarem5 obsoletos amanha, mesmo errados.

. omportamentos a serem identificados em crian~as a partir de cinco anos.
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Epreciso reconhecermos que 0 aspecto central do processo de qualquer aprendizagem deve ser a disposir;ao para aprender, para crescer, para mudar. As habilidades e
o conhecimento sao necessarios. 0 indispensavel, entretanto, e esta disposi<;:ao e a
valora<;:ao da experiencia a ser vivida, no caso, da experienCia musical. 0 "caminho do
meio" do educador musical e aquele do equilibrio na dosagem de conhecimentos e
habilidades a serem ensinados, equilibrio decorrente do entendimento das capacidades
psicofisiol6gicas do educando e da convic<;:ao de que sao as nossas disposi<;:6es e nos505 valores as for<;:as motivadoras de nossas a<;:6es. Sao elas que devem ser ativadas nas
crian<;:as, sao elas que poderao alenta-Ias nas jornadas de suas vidas, musicais ou outras
que sejam.
educador musical deve pois esfor<;:ar-se para infundir em seus alunos 0 espirito
do amor it musica por meio de seu exemplo. Ele nao os fara mais talentosos - decorre
isso, ja 0 vimos, da hereditariedade e do meio ambiente do educando - porem impulsionara 0 aluno a prosseguir no caminho, na busca de conhecimentos e habilidades, sim,
aqueles que Ihe interessarem. S6 chega ao destino quem persevera no caminhar, 56
persevera no caminho aquele que ama...

o

4 - CONCLUSAO
Para concluir, um texto com 0 qual costumamos iniciar 0 semestre letivo da
disciplina "Educa<;:ao musical para a primeira infancia". Tem a beleza das falas dos que
vivem em contato com a natureza e conhecem seus misterios - como as crian<;:as - e a
esperan<;:a pujante dos cantos dos poetas que trazem 0 olhar e 0 cora<;:ao fixos no futuro
- como as crian<;:as.
Fala Kwan-Tsu, cujo nome soa como musica:
Ao planejar par um ano - semeie milho.
Ao planejar por uma decada - plante arvores.
Ao planejar para a vida - treine e eduque 05 homens/l
Nunca sera demais valorizar apre-escola. Os homens bebes se chamam crian<;:as...
"Relirado do livro How to bring up a child! lVijay (Org.), 1988: 5). Kwan-Tsu e, acredilamos, outra forma
de translitera~ao do nome Kwang-jze. Caso islo seja verdadeiro, fil6sofo taoista chines, viveu entre a

metade do quarto e do terceiro secu los anles de Cristo.
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